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آگ لگنے کے واقعات اور کاربن مونو آکسائیڈ گیس کے اخراج میں کمی النے کے لیے، این بِرج گیس 
 برامپٹن فائر اور فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی   ،پروجیکٹ زیرو کے تحت ،ڈسٹریبیوشن کمپنی

 کونسل کو مدد فراہم کرے گی

 

بیوشن، فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز نے  آج این بِرج گیس ڈسٹری -برامپٹن، آن 
ت مشترکہ اعالمیہ جاری کیا ہے کہ گھروں کے تحفظ اور آتشزدگی و کاربن مونو آکسائیڈ کے اخراج سے ہونے والے جانی نقصانا

 سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپس میں ِمل ُجل کر کام کیا جائے گا۔

عدد االرم  762برامپٹن فائر کو پروجیکٹ زیرو کے ذریعے کاربن مونو آکسائیڈ اور دھوئیں سے بیک وقت متنبہ کرنے والے 
سے زیادہ  6,600ونسپیلٹیز کے رہائشیوں کو می 30جبکہ عوامی آگاہی کی مہم کے ذریعے اونٹیریو کی  -چکے ہیں  وصول ہوم

لگائے ہیں۔ پروجیکٹ زیرو کے  200,000$االرم مہیا کیے جا رہے ہیں۔ رواں سال کے دوران این بِرج نے پروجیکٹ زیرو میں 
 االرم موصول ہو چکے ہیں۔ 34,384سے اب تک اونٹیریو فائر ڈیپارٹمنٹس کو  2009حصے کے طور پر، 

ونو آکسائیڈ سے بیک وقت آگاہ کرنے والے االرمز کو اگر درست طریقے سے لگایا اور بحال رکھا جائے، تو یہ دھوئیں اور کاربن م
 گھروں میں لگنے والی آگ اور کاربن مونو آکسائیڈ کے اخراج سے بروقت جان بچانے کے لیے قبل از وقت خبردار کر سکتے ہیں۔

بدبو بھی نہیں ہوتی۔ یہ گیس کئی اقسام کے عام ایندھنوں کے ادھورے طور پر  کاربن مونو آکسائیڈ ایک زیریلی گیس ہے اور اس کی
جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کاربن مونو آکسائیڈ کی پیداوار کو روکنے کے لیے الزمی ہے کہ ایندھن جالنے والے تمام آالت کو ٹھیک 

مز کی سفارش کاربن مونو آکسائیڈ کے  زہریلے اثرات اور مکمل طور پر کارآمد حالت میں رکھا جائے۔ کاربن مونو آکسائیڈ کے االر
 سے بچأو کے لیے ایک ثانوی سطح کے دفاع کے طور پر کی جاتی ہے۔

ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ تدارکی اقدامات سے "این بِرج گیس ڈسٹریبیوشن کی جانب سے گرانٹ ِکل پیٹرک نے کہا کہ 
صارفین کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں کاربن مونو آکسائیڈ گیس اور زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ اسی بناء پر ہم اپنے 

دھوئیں سے بیک وقت خبردار کرنے والے االرمز نصب کرائیں اور اس کے عالوہ ایندھن استعمال کرنے والے تمام آالت کو ٹھیک 
 اور کارآمد حالت میں رکھیں۔ 

یہ نہایت ضروری ہے کہ اونٹیریو "پبلک فائر سیفٹی کونسل کے صدر َروس نکولس نے کہا کہ  اونٹیریو فائر مارشل اور فائر مارشلز
شہری اپنے گھر "۔ انہوں نے مزید کہا کہ "کے رہائشی اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو کاربن مونو آکسائیڈ کے زہر سے بچائیں

االرمز لگوا کر فضول حادثات سے بچنے میں ہماری مدد کر  کی ہر منزل پر اور سونے کے کمروں کے قریب کاربن مونو آکسائیڈ
سکتے ہیں۔ پروجیکٹ زیرو ایک انتہائی قابل قدر پروگرام ہے جس کی مدد سے فائر ڈیپارٹمنٹس اپنی کمیونٹی کے رہائشیوں کو 

 ۔"کاربن مونو آکسائیڈ کے االرمز کی اہمیت سے آگاہی فراہم کر سکتے ہیں

اس شاندار پروگرام کے نتیجے میں ہمیں موقع میسر آ جائے گا کہ ہم برامپٹن کے "فری کا کہنا ہے کہ برامپٹن کی میئر لِنڈا جی
ہمیں معلوم ہے کہ یہ "۔ انہوں نے مزید بتایا کہ "رہائشیوں کو دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کے مزید االرمز فراہم کر سکیں گے

 ۔"نا برامٹین فائر اور شہری انتظامیہ کی اّولین ترجیح ہےزندگیاں بچاتے ہیں اور اپنے شہریوں کا تحفظ کر

زندگیاں بچانے والے یہ االرمز عطیہ کرنے پر، ہم این بِرج اور "برامپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز کے چیف بِل بوئیز نے کہا کہ 
ہمارا عملہ ہماری کمیونٹیوں میں باہر "۔ انہوں نے مزید بتایا کہ "فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل کے تہہ دل سے مشکور ہیں

 

 

 



پروگرام کے " ہاٹ زون"خود جا کر ایسے لوگو کو االرمز گھروں میں پہنچائے گا جن کو ان کی اشد ضرورت ہے اور ہم نے اپنے 
 ۔ "اور انہیں زیادہ ضرورت ہےذریعے کچھ ایسے گروپس کی نشاندہی بھی کی ہے جن کو ممکنہ طور پر زیادہ خطرات الحق ہیں 

 پبلک فائر سیفٹی کونسل کے متعلقز ر مارشلفائ 

میں عمل میں الیا گیا اور اس کا  1993ایک رجسٹر شدہ چیریٹی ہے جس کا قیام ( کونسل)پبلک فائر سیفٹی کونسل  زفائر مارشل
۔ اونٹیریو فائر مارشل کی صدارت میں "ر نہ ہوایسی دنیا تخلیق کرنا ہے جس میں کوئی بھی شخص آگ سے متاث"اّولین مقصد ایک 

اور آفس آف دی فائر مارشل اینڈ ایمرجنسی منیجمنٹ کی معاونت کے ساتھ یہ کونسل عوامی تحفظ کے شعبے میں دلچسپی رکھنے 
ی کے والے مختلف گروہوں اور اشخاص کے تعاون اور اشتراک کے ساتھ آگ سے بچأو اور لوگوں کے تحفظ کے لیے عوامی آگاہ

  پر فالو کریں۔ FMPFSC@پروگرام چالتی ہے۔ کونسل کو ٹوئٹر 

 برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے متعلق

برامپٹن میں ایک متحرک، متنوع اور فروغ پاتی ہوئی کمیونٹی موجود ہے اور اس کمیونٹی کو غیر معمولی خدمات کی فراہمی کے 
میں برامپٹن کی پہلی فائر بریگیڈ کے  1853ز کے پاس ایک قدیم روایت موجود ہے۔ حوالے سے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروس

سال سے زیادہ  150قیام کے بعد، اس ڈیپارٹمنٹ نے شہر اور برامپٹن کے رہائشیوں کو فخریہ اور شاندار خدمات کی فراہمی کے 
نٹ کو قائدانہ حیثیت حاصل ہے اور نئی ترغیبات، مکمل کر لیے ہیں۔ زندگیوں اور پراپرٹیز کو بچانے کے حوالے سے اس ڈیپارٹم

 تربیت، تدابیر اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں منوایا ہے۔

 این بِرج گیس ڈسٹری بیوشن کے بارے میں

بڑی گیس ڈسٹریبیوشن  سالوں پر محیط ہے اور اس کو کینیڈا کی سب سے 170این بِرج گیس ڈسٹری بیوشن آئی این سی کی تاریخ 
کمپنی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ این برج آئی این سی کی ملکیت ہے، جو کینیڈا میں انرجی ٹرانسپورٹیشن و ڈسٹری بیوشن کے 

انتہائی مستحکم  100سالوں سے عالمگیر سطح پر چوٹی کی  9شعبے میں قائدانہ حیثت رکھتی ہے اور اس کے پاس پچھلے 
ملین سے زیادہ صارفین کو گیس ڈسٹری  2ونے کا اعزاز موجود ہے۔ این بِرج گیس ڈسٹریبیوشن اونٹیریو میں کمپنیوں میں شمار ہ

پر فالو  EnbridgeGas@یا ہمیں ٹوئٹر  www.enbridgegas.comبیوٹ کرتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں 
 ۔ کریں
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 :مزید معلومات کے لیے براہ کرم رابطہ کریں

 تھی ایش، فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسلکی
 105 ایکٹینشن 1-379 -6668: ٹیلیفون
 kathy.ash@firesafetycouncil.com :ای میل

 
 

 نتالی اسٹوگدل، میڈیا کوآرڈینیٹر، سٹی آف برامپٹن
 905-874-3654: ٹیلیفون
 natalie.stogdill@brampton.ca :ای میل

 
 

 اِکیلہ ڈریسیکی، این بِرج گیس ڈسٹری بیوشن
 1-855-884-5112: ٹیلیفون
 enbridgegasmedia@enbridge.com :ای میل
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